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kívánatos volna azonban több példánynak a f. montana-vsií való

összehasonlítása. Különösen az szorul még megállapításra, hogy

e termhelyeken nincsen-e meg a f. latifolia is úgy, mint pl.

Tordán, mely esetben esetleg az oroszországi két példányra tett

megállapítások módosítást is szenvedhetnek.

A Fr. tenella átmenetek révén igen közel áll a délnyugati

Alpok Fr. involucrata Ali. fajához, valamint a déli Fr. messa-

nensis Rafin, a dalmácziai Fr. gracilis Asch. et Grabn. és

az Jstriában és a Balkánon honos F. neglecta Pari. fajhoz is.

A két utóbbit mindenesetre helyesebb a Fr. messanensis alakjai

közé sorozni, a mint Beck tette.

^

(A szakosztálynak 1912. évi május 8-án tartott ülésébl.)

Moesz G, : Csató János herbáriuma a Magy, Nemz,
Múzeumban,

A Magyar Nemzeti Múzeum f. évi május havában igen

értékes, mintaszeren kezelt, nagy gyjteményt kapott aján-

dékba. Az ajándékozó Csató J. kir. tanácsos, Alsó-Fejér megye

ny. alispánja, szakosztályunk tagja, a ki évtizedek folyamán

nagy gonddal, szeretettel, tudással és tekintélyes költséggel

nemcsak az erdélyi megyék növényeit gyjtötte össze, hanem a

világ más részeibl is nagyszámú növényfajt szerzett. A herbá-

rium anyaga a következ : 161 fasciculus Spermaphyta és Pteri-

dophyta, 34 fasc, azaz 34 centuria Kerner: ílora exsiccata

Austro-Hungarica, 4 fasc. (összesen: 1158 példány) észak-

amerikai növény, 3 fasc. moha, 1 fasc. gomba és moszat, 5 cen-

turia Linhart: „Magyarország gombái", 2 fasc. Lojka-féle

zuzmó, 4 fasc. Characeae, ezek közül 3 íasc. (-= 120 péld.)

Nordstedt és Wahlst. : Characeae Scandinaviae, végül

2 fasc. cserenövény. A gyjtemény megközelít becsléssel 40,000

lap növényt foglal magában. A meglev fajokat Csató J. a

Nyman-féle „Conspectus florae europaeae" könyvben meg-

jelölte. Néhány fasciculusnak áttekintése is elegend volt arra,

hogy meggyzdjünk a gyjteménynek fajokban való gazdagsá-

gáról, a termhelyek sokaságáról és a gyjtk nagy soráról.

A gyjtk sorában els helyen magáról, Csató-ról kell meg-

emlékeznünk. Fképpen erdélyi növényekkel gyarapította her-

báriumát. Növényei jókarban vannak. Az elfordulás körülményeit

magyarul jegyezte fel. Botanizálásának eredményeirl naplót is

készített. Hogy Csató erdélyi növényeit S i m o n k a i is fel-

használta Erdély flórájának megírásánál, az köztudomású. Növé-

1 H e r n e s, Wiss. Mitt. Bosn. Hercegov. 1904, p. 489.
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nyéket kapott a következ magyar botanikusoktól : B a r t h
(erdélyi növények), B o r b á s (az ország különböz részébl, köz-

tük Borbás-féle fajok is akadnak), Budapesti növénycseeregylet,

D e g e n (fképpen érdekesebb növények, ritkaságok), D i e t z

(üng megyébl), Haynald, Haszlinszky, Holuby, Janka
(Iter turcicum 1871), Rmer, Simon kai, Tauscher,
Vrabélyi, Wolff Gy., Schlosser (Flóra croatica) etc.

A külföldi gyjteményekbl a következket jegyeztem ki herbá-

riumából : Dr. C. B a e n i t z : Jíerb. europaeum, Botanischer

Tauschverein in Wien. F. Schultz: Herbárium normálé,

Magnus Engstedt: Plantae scandinavicae, Winklerr
^Reise durch das südliche Spanien 1873", C. 0. Schlyter:
Herb. europaeum, P. G. Stróbl: Flóra aetnensis, P. S inte-
ni s: Ber in Litorale 1881, S. Sommier: Piante di Toscana,

T h, P i c h 1 e r : Plantae exsicc. florae rumelicae et bithynicae^

J. K u n z e : Flóra vom Eisleben, Herbárium R. Horti Messanen-

sis, Heldreich: Herbárium Graecum Normálé, P. S y d o w :

Flóra von Pommern, E. L e v i e r : Herbárium Etruscum, P. G.

Stróbl: Flóra nebrodensis. Ezeken kívül, anélkül, hogy a sort

kimeríteném, felemlítem a következ gyjtket, kiktl Csató-
nak növényei vannak : 0. Pénzig (olaszországi növ.), S o n k-

1 a r (Karinthia), Marchesetti (Triest), W. Wagner (Tátra),

H u t e r (Isztria), Uechtritz (Szilézia), P i c h 1 e r (Dalmácia),

Ch. Bailey (Manchester), R. Staritz, Schramm, Scha-
fer, A. F. Lemmé, F. Plosel, G. Woerlein, W. Lasch,
Scharlock, G. Froelich és másoktól németországi növé-

nyek, Pancic (Szerbia), Caldesi, Porta et Rigó (Olasz-

ország), K. U n t c h j (Isztria), E. Brandmayer (Ausztria,

Tirol, Karinthia, Dalmácia, Montenegró), H a 1 á c s y (Ausztria),

b r n y (Morvaország), Fr. K a e s e r, F. 0. W o 1 f, F. T r i-

pet, Morthier (Svájcz).

Különösen feltn Csat ó-nak a franczia botanikusokkal

való élénk összeköttetése. Ezt igazolják a következ nevek

:

E. D i d i e r, H. R o m i e u x, G. R o u y, G a n d o g e r, J. H i 1-

mann, P. Billiet, J. Hervier, 0. de Dieudonné, C.

Billot, P. Jarris, A. Tholin, L. Duffoort, A. Le
Grand, L. Giraudias, J. P. Fray, E. H. Tourlet,
Théveneau, Déséglise, 0. Debeaux. Favrat.

Már ez a felületes ismertetés is meggyz arról, hogy a

M. N. Múz. valóban értékes gyjteményt kapott. Megilletdve
nézzük a rendben tartott fasciculusok hosszú sorát és nem tud-

juk, mit csodáljunk inkább C s a t ó J.-ban : a botanika iránt

való nagy szeretetét, mely legyzte benne a mineralógust és a

geológust, st a botanikához h maradt akkor is, a mikor

megyéjében vezet állást betöltve, a közigazgatás ezernyi teend-
jét végezte, avagy azt a nemeslelkséget, melylyel mindent,

mindent, mi neki kedves volt, mit kora ifjúságától kezdve oly

szeretettel, de fáradtsággal és sok költséggel is mostanáig egybe-
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hordott, a nemzetnek ajándékozza! Mert nemcsak herbáriumát
ajándékozta nekünk, hanem egész könyvtárát is, összes jegyzeteit,

okleveleit, még a család nemesi levelét is. Filarszky N.-nak
kijelentette azt is, hogy értékes ásványgyjteményét és rend-

kívül becses madárgyjteményét is a M. Nemz, Múzeumnak adja.

A jó öreg úr herbáriumának átadásakor fáradhatatlanul segített

a csomagolásnál. Hol innen, hol onnan hozott valamit, mind a
ládákba rakta, mondván : „A herbáriumot már nem tudom úgy
gondozni, mint kellene, hát átadom már most, de a madár-
gyjteményemet még gyarapítani akarom!" Adja Isten, hogy
lelkének frisseségét, testének egészségét még igen sokáig meg-
rizze ! Bár sok ilyen nemes férfia volna hazánknak I

IRODALMI ISMERTET,
Tuzson J. : „Harshberger J. W. Phytogeographic Survey

of North America 1911" ez. munka ismertetése fejldéstörténeti szem-

pontból.

Az Engler-Drude- féle „Vegetation der Erde" sorozatában

legutóbb jelent meg a fenti mü, a mely gazdag tartalmával, egész

Északamerika flóráját felölel hatalmas adatanyagával felülmúl minden

eddig megjelent növényföldrajzi müvet. Különösen nagy jelentséget

kell azonban tulajdonitanunk Harshberger munkájának azért, mert

szerzje a nagy adatanyagot nemcsak statisztikai czélokra applikálja,

nemcsak arról nyújt felvilágosítást, hogy milyen flóraelemek alkotják

Északamerika változatos, helyenkint elragadóan szép flóráját, hanem á

mbe felvett hatalmas adatanyagot az északamerikai nagyszabású for-

mácziók keletkezésének, a flóraelemek vándorlásának, szóval az egész

északamerikai flóra fejldéstörténetének megfejtéséhez is felhasználja.

A részleteket alkalmas összefoglalásokkal teszi áttekinthetvé és állítja

a palaeontologia és a geológia bizonyítékainak felhasználásával egy

igen szép fejldéstörténeti áttekintés szolgálatába.

A munka anyaga oly nagy, hogy összes részleteivel foglalkozni

igen messze vezetne. Drude-nak a mhöz írt német nyelv bevezet

és egyúttal összefoglaló része egymagában több mint 60 nyomtatott

oldalra terjed, holott csak a fbb részleteket érinti benne, magukra a

bizonyító adatokra : a felsorolásokra nagyrészt csak utalásokat tartal-

maz. Az alábbi rövidre fogott ismertetésben a müvei csupán egy

szempontból foglalkozom, nevezetesen csak fejldéstörténeti vonatko-

zásait tárgyalom. A munka statisztikai s általában leíró növényföldrajzi

részleteire, florisztíkaí felsorolásaira fleg oly irányba terjeszkedem ki,

a milyen a fejldéstörténeti levezetések méltatásához és megvilágítá-

sához szükséges. E mellett különös súlyt helyeztem a reánk fontos

mérsékelt övi flórára és a hegyvidékiekre, a honnan számos növény-

fajt kultiválnak nálunk. Különösen pedig ilyenek a nálunk parkokban

és erdkben ültetett északameríkaí fák és cserjék.
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